
 1401، زمستان 4، شمارۀ  54های جغرافیای انسانی، دورۀ پژوهش

 1247-1261ص. 

DOI:10.22059/JHGR.2021.317082.1008232 

 

 مدنی و نقش آن در توسعه سیاسی کشور –کارکرد نهادهای سیاسی 

 

 علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسالمی واحد کرج ، ایراندانشجو دکتری  –  1حمدیمبهروز آقا

 ی واحد کرج ، ایرانعلوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه ازاد اسالم استادیار -میرابراهیم صدیق 

 سالمی واحد کرج ، ایرانعلوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه ازاد ا استادیار - رضا شیرزادی

 
 22/04/1400تاریخ پذیرش:                                                 22/10/1399تاریخ دریافت: 

 

 

 چکیده

 با سیاسی نهادهای میان شکاف کاهش به تواندمی آن تحقق که است اهدافی بر ناظر سیاسی توسعه و نوسازی

 .شد خواهد هموار مگانیه رفاه و پیشرفت ترقی، راه طریق این از و شود رمنج جامعه و اقتصاد در نهادها سایر

 و اختالفات وفصللح توانایی و ظرفیت که سیاسی نظام. دارد داللت سیاسی نظام کارآمدی بر سیاسی توسعه

 ار جامعه یک در نیادینب تغییرات و آزادی شهروندان، سیاسی هایمشارکت پذیرش اجتماعی، و فردی تضادهای

 مترادف دموکراسی وفاییکش و رشد با را سیاسی توسعه توانمی طرفی از. است رسیده سیاسی توسعه به ،داشته

 انیم نسبت سیبرر یعنی ،کشور سیاسی بر توسعه مدنی-سیاسی نهادهای تأثیر بررسی تحقیقهدف  .دانست

 راستای در هک هست صصانیمتخ و ارشناسانک نظرات به توجه با یاسیس توسعه و مدنی – سیاسی نهادهای

 هاداده یآورمعج روش و است یلیتحل-یفیتوص حاضر قیتحق روش .اندقرارگرفته پرسش مورد تحقیق این

 شامل فن اهل و نظرانصاحب پژوهش نیا یآمار جامعه .است ینخبگ نامهپرسش قیطر از پیمایشی و یاسناد

 این اصلی سؤال .هستند هاسمن و سیاسی هایحزب یاعضا و دبیران دانشگاه، اساتید ،رتبهعالی کارمندان

 است مطرح رضیهف این دارند؟ کشور سیاسی توسعه در نقشی چه مدنی – سیاسی نهادهای هک است آن پژوهش

 این هایافتهی .شوند ویتتق یا بیایند وجود به مدنی – سیاسی نهادهای باید سیاسی توسعه به دستیابی برای هک

 وسیع شبکه و عمومی یهارسانه گسترش و رشد ارشناسانک و متخصصان ازنظر هک دهدمی نشان پژوهش

 تأثیر عوامل سایر زا بیشتر شورک سیاسی توسعه بر مدنی سیاسی نهادهای و احزاب رقابت و تکثر و ارتباطات

 .دارند

 

 .منازعه و رقابت سیاسی، تکثر سیاسی، احزاب سیاسی، توسعه واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 شود؛یم محسوب توسعهدرحال جوامـع مسـائل ترینزیربنایی از یکی عنوانبه یاسیس توسعه امروز، جهان در

 تحت را هاآن یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد یهاتیفعال همـه جوامـع، ـنیا یاسیس یهاتیفعال بر عالوه هک یموضوع

 عرصـه در چه یاسیس یهانظام یداریپا و ثبات هک داده نشان جوامع یبرخ تجربه ن،یا بـر افـزون. دهـدیم قرار تأثیر

 توسعه تیاهم هک شودیم ارکآش روازاین. اسـت یاسـیس توسـعه مکیتح و تحقق درگرو یجهان عرصه چه در و یمل

 از یکی به آن یریگلکش موانع ای و تحقق یچگونگ درباره بحث هک اسـت ایگونهبه توسعه ابعاد از یکی عنوانبه یاسیس

 یاجتماع علوم گونـاگون یهاحوزه پژوهاندانش و شمندانیاند و شدهتبدیل یتجرب مطالعات و ینظر مباحـث ترینمهم

 .است شاندهک عرصه نیا به را یاسیس و

 نشانه نیز اندشده ایران در احزاب گیریشکل منشأ که ایران در یافتهسازمان سیاسی هایگروه نخستین پیدایش تاریخ

 احزاب تاریخ. است آسیا و اسالم جهان در مستقل کشور یک در جدید، سیاسی نهادهای ایجاد در ایران بودنپیشرو 

 در سیاسی نهادهای گیریشکل تاریخ اما دارد ایران در مشروطه نظام گیریشکل تاریخ به درازای عمری تقریباً ایران،

 حکمرانی آخر دوران به را سیاسی مخفی هایانجمن ننخستی گیریشکل. گرددبازمی آن از پیش هایسال به ایران،

 دهندمی نسبت هجری قمری 1322 سال در مخفی انجمن جلسات تشکیل به مشخص طوربه و شاهمظفرالدین

 هایانجمن اولین و داشته هم شاهناصرالدین حکومت دوره اواخر در ایپیشینه هافعالیت این ولی(. 230: 1371کرمانی،)

 تأسیس را خانهفراموش تشکیالت خانمیرزاملکم دوره، این در. است گرفتهشکل شاهناصرالدین سلطنت هدور در مخفی

 شد تعطیل روحانیون نگرانی و دربار حساسیت به دلیل که( میالدی 1861 اکتبر) هجری قمری 1270 سال تا و کرد

 که شودمی گفته. کرد فعالیت مخفی صورتبه نیز ازآنپس و کرد دنبال را خود نیمه علنی فعالیت .(393 :1375 لمپتون،)

 پیش رژی واقعه دوره در داشت مشروطیت رهبران بر عمیقی تأثیر عقایدش که بانفوذی مبارز اسدآبادی الدینجمال سید

 اتحادیه،) دهد تشکیل مخفی انجمن یک که بود شده موفق( میالدی 1891) شمسی 1270 سال در ایران از اخراج از

 صدسال ایران، در امروز .است بوده تند بسیار اجتماعاتی چنین وجود برابر در دوره آن در حکومت واکنش(. 119 :1381

 دولت جنبش پیشتازترین اسالم، جهان از سرزمینی در دموکراسی خواهی تحول اولین یعنی ایران مشروطه پس از انقالب

 سال در جهان اجتماعی هایانقالب ترینبزرگ از یکی از سپ و آسیا در خواهیمشروطه نهضت دومین و آسیا در انتخابی

 با فقط ایران شرایط پیش صدسال اگر. دارد وجود دغدغه ایران در دموکراسی استحکام میزان در مورد همچنان ،1357

 اشیفروپ در حال شرایط و مصر و هند مستعمراتی متفاوت کامالً یتموقعبه نسبت اغماض با و بود مقایسهقابل ژاپن

 از جانبه،همه توسعه و اقتصادی هایزمینه در تنهانه ایران امروز داشت، وجود هم کشورها این با هاییشباهت عثمانی،

 اسالمی کشورهای و سنگاپور، جنوبی، کره نیوزیلند، استرالیا، مانند دوره آن ونشاننامبی کشورهای و کشورها این غالب

 در ایران در دموکراسی سامان و قوام و استحکام در مورد همچنین بلکه است، ندهماعقب اندونزی و مالزی چون جدیدی

 .دارد وجود سیاسی اندیشمندان از برخی سوی از جدی تردیدهای کشورها این غالب با مقایسه

 ینابسامان جامعه، در سیاسی و مدنی قدرتمند نهادهای فقدان نگرانی، و دغدغه این عوامل ترینمهم از یکی شکبی

 به مقاله این. است آنان ثبات و دوام عدم و مختلف عوامل از هاآن پذیریآسیب ایران، در سیاسی احزاب ناپایداری و

 پیمایشی و ایتابخانهک روش دو از کشور سیاسی توسعه در آن نقش و مدنی – سیاسی نهادهای کارکرد بررسی

 .است شدهبررسی ورکمذ موضوع متخصصان و ارشناسانک تنظرا به توجه با مقاله این پیمایشی قسمت در .پردازدمی

 

 نظری مبانی

 جوامع دیگر با را کشورمان در سیاسی توسعه تاریخ که است داشته خاصی وخیزهایافت ایران در سیاسی توسعه روند



 1249...                                                                                           مدنی  –کارکرد نهادهای سیاسی حمدی و همکاران / آقام

 
 

 از خیبر ،1285 سال در شاهی مطلقه حکومت بر مشروطه انقالب پیروزی با .کندمی متفاوت غربی جوامع ویژهبه

 قانون تصویب که یافت ظهور و بروز پارلمانی نظام ایجاد قالب در سیاسی مشارکت ازجمله سیاسی توسعه هایمؤلفه

. رفتمی شمار به سیاسی توسعه مسیر در قدمی خود که رخدادی بود؛ سیاسی مشارکت چنین نتیجه آن متمم و اساسی

 .رودمی شمار به ایران در سیاسی توسعه از دوره نخستین دوره این

 زیرا است، ایران در سیاسی توسعه روند سرآغاز اما رسید، پایان به 130۴ در رضاشاه سلطنت آغاز با اگرچه دوره این

 مجلس. داشت سلطنت صرفاً پادشاه و گرفتمی اختیار در را اجرایی امور پادشاه جایبه الوزرارئیس همان یا وزیرنخست

 پاسخگویی و مسئولیت. داشت ایمقتدرانه و مستقل نسبت به عملکرد کرد،می یندگینما را مردم هایخواست که نیز

 قرار خودکامگی و استبدادطلبی راه سر بر که بود هاییمحدودیت از یکی نیز ملی شورای مجلس مقابل در وزیرنخست

 و کرد منحرف ارگراییاقتد سمت به را مشروطه انقالب موجببه شدهحاصل سیاسی توسعه مسیر رضاشاه اما .داشت

 و 1320 شهریور در شوروی و انگلیس دست به ایران اشغال از پس. کرد معنا از تهی و حذف را سیاسی توسعه هایمؤلفه

 دوباره فرصتی و تعدیل تا حدی گذشته سرکوب و اختناق پهلوی، محمدرضا آمدن کار روی و رضاشاه حکومت سقوط

 همایون» ازجمله ایران سیاسی اندیشمندان اگرچه. گردد معطوف سیاسی صهعر به آزادیخواهان نگاه تا شد فراهم

 دربار قدرت به ایتااندازه مجلس قدرت دوره این در اما خوانندمی ترتیب و نظمبی را دوره این نخست سال ده «کاتوزیان

 .بودیم سیاسی توسعه هاینشانه برخی شاهد دوره این در روازاین. چربیدمی

 مقطعی در و شد آغاز 1330 دهه اواخر از که دوره این در. است 1330 دهه به مربوط سیاسی توسعه روند سوم دوره 

 دوره ینا .گرفت قرار کار دستور در ایران در سیاسی -اقتصادی اصالحات انجام یافت، پایان 13۴0 دهه اوایل کوتاه

 کشورهای ماندن امان در برای او دولت تراتژیاس و آمریکا در «افکندی جان» دولت آمدن کار باروی بود زمانهم

 مدنی هایآزادی و اصالحات برخی به معطوف که استراتژی کمونیستی؛ هایانقالب از آمریکا به وابسته سومیجهان

 .نشود ایجاد کمونیستی هایانقالب برای ایزمینه سوم جهان کشورهای در تا بود کنترلقابل

 مستقل و پراکنده مبارزات باوجود اما شد گشوده حدی تا ایران اجتماعی و سیسیا فضای دیدگاه، این درنتیجه

 .شد سرکوب شدتبه پهلوی حکومت هایسال واپسین در فضا این آنان، به وابسته سیاسی هایگروه و آزادیخواهان

 برخی نکهآ برخالف دهد،می نشان اسالمی انقالب ازپس  دوران در اجتماعی و سیاسی توسعه روند به ینگاه

 ثبت به پهلوی حکومت به نسبت توسعه هایشاخص خصوص در را هاییپیشرفت انقالب ازپس  رسمی هایگفتمان

 خوب حکمرانی مدل به سیاسی توسعه منظر از اسالمی جمهوری نظام که کرد تائید را ایده این تواننمی هنوز اند،رسانده

 در ایران در خوب حکمرانی مدل و توسعه مهم هایاخصش از برخی وضعیت خصوص در چراکه است، شده نزدیک

 .(۴5: 1381بشیریه،) آورد به دست را خوبی هایرتبه نتوانسته ایران کشور ،هاآن جهانی متوسط با مقایسه
 

 سیاسی توسعه

 مختلف صورتبه امروز به تا 1950 دهه اواخر از آن مورد در هادیدگاه اولین پیدایش از زمان سیاسی توسعه مفهوم

 متأثر از که بوده ابعاد و هاویژگی از سری یک بر تأکید با زمانی مقاطع در شدهارائه مفاهیم از یک هر .است شدهتعریف

 شاید و نظری عرصه در پرمجادله مفهومی سیاسیتوسعه  .است آمدهبه وجود  و تغییرات جهان سیاسی– اجتماعی شرایط

 در سیاسی یافتهتوسعه جامعه برپایی و سیاسی توسعه هایدروازه گذاردن سر پشت .است اجتماعی عمل دسترس از دور

 شود، طوالنی ازحدبیش اگر که است سیاسی گذار دوران یک از پرمخاطره گاهی و دشوار عبور مستلزم کشوری، هر

 ساده هایظامن آن جریان در که فرایندی یعنی سیاسی توسعه به یابیدست .شودمی ترافزون عقب به بازگشت احتمال

 نیازمند دهند،می مدنی هایبروکراسی و سیاسی احزاب همگانی، رأی حق هاینظام به را خود جای سیاسی اقتدارگرای
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 تحول نوسازی، توسعه،. است دیگر سوی از اراده حاکمان پذیرش و سویک از شهروندان عمومی حرکت و آگاهی

 وضع دائمی شدن بهینه جهت در دگرگونی یعنی کنند،می داللت الد یک بر که ...و املکت و پیشرفت ترقی، تاریخی،

  .(96: 1396مقدم،) موجود

 کارآمدی چون هاییمالک و معیارها شامل سیاسی روابط و حکومت شدن دموکراتیک بر عالوه سیاسی توسعه

 توانمندی جامسران و سیاسی گفتارهای و فرهنگ تعادل سیاسی، هایتشکل توانمندی سیاسی، نخبگان و حکومت

 (.۴01:139۴ دالوری،) است امور دهیسامان در افزاهم و هماهنگ مشارکت برای شهروندان

 را کلی الگوی دو توانمی دو، آن کنش برای عرصه و جامعه و دولت رابطه به توجه با سیاسی، توسعه فرآیند در

 :کرد استخراج

 آن اداری و نظامی هایدستگاه ویژهبه حکومت، یتظرف نامید، «محوردولت» را آن توانمی که اول الگوی 

 و ثبات الگو، در این. است نیافته چندانی توسعه جامعه و دولت میان روابط و سیاست اجتماعی عرصه اما ،یافتهافزایش

 ابطرو انسداد در معموالً سیاسی ریشه که بوده پنهانی و آشکار منازعات و تعارضات از ناشی فشارهای معرض در امنیت

 .دید مدرن دولت تشکیل آغاز در توانمی بیشتر را الگو این. است داشته جامعه و دولت میان شکاف و سیاسی

 و نیروها دهنده، تسهیل اداری نظام و سازمان توسعه موازاتبه نامید، «محورجامعه» را آن توانمی که دوم الگوی 

 توسعه(. 291:1393 مهر، دبیری) است شده برخوردار تعادل از معهجا و دولت روابط و اندیافتهتوسعه اجتماعی نهادهای

 و ارتباطات فزاینده روند از متأثر سیاسی زندگی شدن ایشبکه واسطهبه و شدنجهانی جهت در محورجامعه سیاسی

 و هروندیش عناصر تجزیه از تمرکززدایی موجب یکدیگر به هامکان و هازمان شدن نزدیک ،دیگرعبارتبه و اطالعات

 و چندبعدی اجتماعی پدیده یک سیاسی توسعه مرحله، این در (7-11: 2015،)فرازمند است شده قدرت رابطه تغییر

 .داریم سروکار حکمرانی با حکومت بجای و است پیچیده

 همراه هاییمشــخصه با طورمعمولبه مهم این که دارد وجود ایجامعه هر در روش یک عنوانبه سیاسی توسعه

 :است بررسیقابل زیر محورهای در آن ترینمهم از برخی که شــودیم

 ؛انتخابات راه از قدرت آمیزمسالمت جاییجابه-1

 ؛مردم رضایت جلب جهت در کوشش-2

 ؛مسئوالن نقدپذیری و سیاسی قدرت کردن پاسخگو-3

 ؛گذاریقانون مجلس طریق از قانون ومتکح برپایی-۴

 ؛فرد حقوق ریمکت و افراد آزادی و فردیت-5

 ؛انتخابات مطبوعات، آزادی احزاب، وجود-6

 .(96: 1396مقدم،)کشور  تحوالت درصحنه سیاسی نخبگان حضور-7

 

 حزاب سیاسیا

ای با کل گستره امور بالقوه طوربهب سیاسی عبارت است از هر گروهی که عضویت در آن آزاد یا باز بوده و احزا

(. این تعریف ساده از حزب بر جنبه کارکردی و سازمان حزب نیز داللت 86:1381 یرنوذاست )جامعه در ارتباط  مبتالبه

خواهند برای کند. یک حزب مادر مفهوم عام گردهمایی مردمی است که درباره برخی مسائل نظرات مشترک و ... میمی

 کار کنند. باهمی مشترک هاهدفدست یافتن به 

ادموند  ازجملهاند ای خود از حزب تعارف گوناگونی ارائه دادهو مکان اندیشهاندیشمندان علوم سیاسی به فراخور زمان 

مشترک بر اساس برخی اصول سیاسی  داند که برای پیشبرد منافع ملی با کوششبرک حزب را هیئتی از مردم می
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ها که از یاستسل یا برای حمایت از برخی اصو یافتهسازمانگردهمایی »اند. آیور حزب سیاسی را ، متحد شدهموردتوافق

کند که وبر احزاب را گروهی باز توصیف می ماکسکند. تعریف می« کوشد حکومت را به دست گیردقانونی می هایراه

 (.233،1373عالم،است )عضویت در آن آزاد 

 :در کل چهار رویکرد عملی در تعریف حزب وجود دارد

 الف( رویکرد هنجاری:

شود گر تعریف میشخصی تحلیل هایاولویت، اعتقادات و هاآرماننجارها، باورها، در این تعریف احزاب بر اساس ه

 دارد. تأکیدمانند آنچه بر نقش احزاب در پیوند دولت و جامعه 

 ب( رویکرد توصیفی:

هستند تعریف  هاآنافعال درگیر  ایگونهبهعملی و  طوربههایی که معموالً یتفعال برحسبدر این رویکرد عمدتاً 

و اهداف خویش  هاآرمانکسب قدرت سیاسی و تحقق  منظوربهاز این منظر، حزب گروهی از افراد است که . شوندمی

باشد مشروعیت )قانونی بودن( و مبارزه برای قدرت می، کنند. و دارای چهار مؤلفه سازمان، ایدئولوژیمبارزه می

 (.23،1377تبریزنیا،)

 :ساختارگرایانهج( تعاریف 

 .شودیم تأکیدنوع تعاریف بر وجود سازمان و تشکیالت حزبی  در این 

 :کارکردگراد( تعاریف 

 موردتوجهبا نظام سیاسی  ویژهبه. نوع ارتباط احزاب با جامعه تأکیددارنداین نوع تعاریف بر نقش و کارکرد احزاب  

 گیرد.قرار می مدنظری دیگر هاچالشگیرد و روابط نرم یا خشن احزاب با نظام سیاسی در قالب انتخابات یا قرار می

اما  شدهاعمالهای تعاریف جدید بر نقش کهدرحالیدر تعاریف کالسیک کارکردگرا انتخابات نقشی اصلی را دارد 

 شود.فراوان می تأکیدنیز  نشدهبینیپیش

سیاسی دارای تشکلی  نشان دهید. بنابراین حزب هاآنیک تعریف جامع از حزب باید ساختار، کارکرد و اهداف کمی 

 های زیر باشد:است که دارای ویژگی

داشته و فراوان بر  گذارانبنیانتر از ساختاری دارای سازمانی مستمر و بادوام باشد که بتواند عمری طوالنی ازنظر -1

 ؛مرکز سیاسی کشور شعباتی نیز در سطح کل کشور داشته باشد.

 ؛ی دولتی باشدهامقامدستیابی به  بسیج افراد برای درصددکارکردی،  ازنظر -2

فرد  طلبیقدرتبوده و  دهندگانرأیخواهان بسیج  هاآنیی باشد که به نام هاطرحها و اهداف دارای برنامه ازنظر -3

 (.1379: ۴5ایوبی،نماید )را نیز توجیه می

 

 ی حزبیهاستمیس

های حزبی یستمساز  بندیتقسیماشد. چند نوع بمهم در تعیین نوع نظام سیاسی، نظام حزبی می هایشاخصیکی از 

احزاب به  بندیتقسیمو نیز  چندحزبی، دوحزبی، حزبیتکنظام حزبی به  بندیتقسیمصورت گرفته که از آن جمله 

 شود.، حزب مسلط میدوحزبی، چندحزبیی هانظامشامل  غیررقابتیهای رقابتی و یستمس

 به دست چندحزبی. ضعف عمده نظام انداحزاب در جامعه بیان کرده یی را که برایهانقش چندحزبیهای یستمس

با میدان  حالبااینباشد. های سیاسی مییمرژثباتی بی درنتیجهی ائتالفی و هاحکومتاکثریت نسبی و تشکیل  آوردن

ی هاگروهرف دادن به نظرات مختلف برای انتخاب شدن و انتخاب کردن از بروز نارضایتی عمومی و تهدید نظام از ط

قدرت  تنهاییبهیا  ترکوچکمعموالً یکی از احزاب با ائتالف با یک حزب  دوحزبیکند. در نظام داخلی جلوگیری می
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برای این نظام حزبی بیشتر مفروض است. سیستم حزب و یکپارچه کردن تقاضاها ثبات سیاسی  درنتیجهدهد، تشکیل می

ها، مقبولیت ایدئولوژیک ازجملهی گوناگون هاعلتست که یک حزب به ا چندحزبینظامی  نوعیبه درواقعمسلط هم 

آورد و احزاب دیگر در حاشیه می به دستمتعلق به یک شاخصه اجتماعی از قبیل زبان، مذهب، دین و ... اکثریت آرا را 

علت تداوم سلطه در این نظام حزبی هم نوعی ثبات برای حکومت متصور است. اما به  هرچندگیرند. یمآن حزب قرار 

 (.1378: 56،زادهیبشود )نقیک حزب از تحرک سیاسی کاسته می

 

 منازعه

باشد. منازعه را تعارض آشکار و یا عدم توافق در زبان انگلیسی می CONFLICTمنازعه یا کشمکش به معنای  

 اند.آمیخته با خشونت تعریف کرده

به معنای عدم رویارویی، درگیری،  آن رااند و عریف کردهتری تیعوس، کشمکش را در معنای نظرانصاحببرخی از 

 (.83،139۴ یدالوراند )قلمداد کرده هاارزش( بین افراد و گروهی بر سر منابع و آمیزخشونتو غیر  آمیزخشونترقابت )

ی اهرقابت، در سطوح خارجی منازعه به منازعات و شوندمی بندیتقسیمخارجی و داخلی  دودستهمنازعات به 

 :داردو در سطح داخلی به چهار نوع کشمکش اشاره  شوندای تقسیم میالمللی و منطقهبین

 ؛ی مخالف بیرون از حکومتهاگروهکشمکش میان حکومت و  -1

 ؛حاکمه هیئتکشمکش در درون  -2

 ؛ی مخالفهاگروهکشمکش میان  -3

 (.85،139۴ ی)دالور ی مخالفهاگروهکشمکش در درون  -۴

 

 مختلف رقابت سیاسیی هاصورت

های غربی دچار تحول در اندیشه ویژهبهی سیاسی مانند بسیاری از مفاهیم در علوم سیاسی هارقابتمنازعات و 

 است: بیانقابلمفهومی و مصداقی شده است. این تحول به پنج صورت 

 ؛آمیزمسالمتگذار از منازعات خشن به منازعات  -1

 ؛ه منازعات متمایل به مرکزگذار منازعات گریز از مرکز ب -2

 ؛ای به پیکارهای نهادینه و قانونمندگذار تحرک سیاسی جمعی و توده -3

 ؛گذار از پیکارهای برون سیستمی به منازعات درون سیستمی -۴

 .اقتصادیی اجتماعی و هارقابتگذار پیکارهای هویتی به  -5

ی سیاسی به سمت هانظامتوسعه سیاسی و تغییر شکل  یژهوبهتوسعه جوامع در ابعاد مختلف ، این تحوالت زمینهپیش

مهم دو عامل  تدر این تحوال طورکلیبهباشد. جوامع می هایخواستدمکراتیزه شدن و نیز رشد آگاهی اجتماعی و تغییر 

 زاسی( به بابا محیط سی هاآناز بسته )قطع ارتباط  هاآنی سیاسی با تبدیل هانظامدر  سویکاساسی نقش داشته است: از 

و از طرف دیگر نوع مطالبات اجتماعی از هویتی به اقتصادی و  شدهحاصل)ایجاد ارتباط با محیط( تغییرات اساسی 

و پاسخگویی  آمیزمسالمتخشونت به گفتگو، رقابت  خود حاصل مطالبات را از سرکوب و نوبهبهکه  تغییریافتهاجتماعی 

 (.126:1379 ،یوبی)ااست تغییر داده 

 

 کثر سیاسیت

« ی سیاسیهارقابتپلورالیسم سیاسی در عرصه »لوازم منطقی رقابت هستند که غالباً از آن به  ازجملهتنوع و تعدد 
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در پلورالیسم سیاسی حداقل دو حزب و گروه اصلی )و چندین حزب و گروه فرعی( با  (.80:1381،افتخاریشود )یاد می

 آراییصفآورند آراء انتخاباتی و کسب قدرت در مقابل یکدیگر  به دستبرای ها و عقاید متفاوت و گاهاً متضاد یدگاهد

 .کنند. منطق و قانون قواعد این بازی تعیین کرده استمی

 

 نهادمندی

نهادمند  هانتینگتونباشد، و درون سیستمی می آمیزمسالمتهای سیاسی های مهم رقابتنهادمندی از اجزاء و زمینه

یابند. وی سطح نهادمندی نظام سیاسی های عمل با آن ارزش و ثبات میو شیوه هاسازماناند که دمی فرا گردیشدن را 

 داند؛ یعنی هر چه یک نظام از:های آن نظام می، پیچیدگی، استقالل و انسجام نهادها و شیوهپذیریتطبیقرا در 

 دار باشد.برخور مدتطوالنیبیشتر و با فراز و نشیب زیاد و بقای  پذیریتطبیق -1

و خرده واحدهای سازمانی برخوردار بوده و از استقالل  مراتبسلسلهتر بوده و از و هرچه یک سازمان پیچیده -2

 (.59:1370،هانتینگتوننهادمندی حرکت کرده است ) طرفبهمند باشد سازمانی و رفتاری و یکپارچگی بهره

 

 پژوهش روش

 هایداده بر مبتنی هاداده گردآوری شیوه .باشدمی کمی هایپژوهش و در زمره کاربردی هدف ازنظر پژوهش این 

 شامل فن اهل و نظرانصاحب برای الکترونیکی پرسشنامه ۴70پژوهش  این در .است پیمایشی و اسنادی-ایکتابخانه

مدل مفهومی  اسبر استوزیع گردیده که  هاو سمن سیاسی هایحزب اعضای و دبیران دانشگاه اساتید رتبهعالی کارمندان

 انتخاب و تحلیل گردیده است. هاپرسشنامه 100

 

 هابحث و یافته

مطابق با پرسشنامه توزیعی ارشناسان کو  ارشناسان و متخصصان استکچارچوب اساسی این مقاله بر پایه نظریات 

ارائه ول ذیل ار جدنظرات دکه تحلیل آماری  اندنمودهرا مشخص شور ک مدنی-سیاسینهادهای توسعه  برعوامل موثر 

 :گرددمی

 
 مدنی -سیاسی نهادهای توسعه در موثر عوامل سؤال به دهندگانپاسخ فراوانی درصد و فراوانی میزان .1شماره  جدول 

 کامالً آمار توصیفی سؤاالت

 موافقم

 مخالفم کامالً مخالفم حدوداً موافقم

ی متولی در هادستگاههمکاری و مساعدت 
 ی غیردولتیهاشکلتی احزاب و ریگشکل

 10 20 20 30 20 فراوانی

 10% %20 %20 %30 %20 درصد فراوانی

 %10 %30 %50 %80 %100 درصد فراوانی تجمعی

ی نظارتی در خصوص هادستگاههمکاری و تعامل 
 ی غیردولتیهاتشکلی واصله از احزاب و هاگزارش

 10 20 ۴0 20 10 فراوانی

 %10 %20 %۴0 %20 %10 درصد فراوانی

 %10 %30 %70 %90 %100 درصد فراوانی تجمعی

مستقیم عدم وابستگی به بخش دولتی در  تأثیر
 استقالل عملکردی احزاب و نهادهای مدنی

 0 20 20 30 30 فراوانی

 0 %20 %20 %30 %30 درصد فراوانی

 0 %20 %۴0 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 -سیاسی هاینهاد نهادمندی و اقتدار نقش آزادی،
 سیاسی توسعه در کشور مدنی

 0 10 20 ۴0 30 فراوانی

 0 %20 %20 %30 %30 درصد فراوانی

 0 %20 %۴0 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 0 0 30 50 20 فراوانیرشد و گسترش  و جمعیتی هاییدگرگونتأثیر و نقش 
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 0 0 %30 %50 %20 درصد فراوانی جمعیت جوان ایران

 0 0 %30 %80 %100 وانی تجمعیدرصد فرا

 0 0 20 ۴0 ۴0 فراوانی سطح سواد و تحصیالت در جامعه ایرانتأثیر 

 0 0 %20 %۴0 %۴0 درصد فراوانی

 0 0 %20 %60 %۴0 درصد فراوانی تجمعی

شـکوفا شـدن فضـای عمومی در جامعه تأثیر 
های فرامرزی و ها، وجود رسانه)افزایش رسانه

 (ترنتالمللی، اینبین

 0 0 10 50 ۴0 فراوانی

 0 0 %10 %50 %۴0 درصد فراوانی

 0 0 %10 %60 %100 درصد فراوانی تجمعی

 0 20 30 30 20 فراوانی های اجتماعی جدیدگیری جنبششکلنقش و اثر 

 0 %20 %30 %30 %20 درصد فراوانی

 0 %20 %50 %80 %100 درصد فراوانی تجمعی

 10 10 10 ۴0 30 فراوانی دیگریکادها با نهسازنده و سالم رقابت 

 %10 %10 %10 %۴0 %30 درصد فراوانی

 %10 %20 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

منظور مقابله با موانع سنتی و توجه به امر آموزش به
 فرهنگی موجود در جامعه

 0 0 10 ۴0 50 فراوانی

 0 0 %10 %۴0 %50 درصد فراوانی

 0 0 %10 %50 %100 جمعیدرصد فراوانی ت

گیری استراتژی دولت حداقلی و جامعه مدنی در شکل
 سایر کشورها

 0 10 ۴0 30 20 فراوانی

 0 %10 %۴0 %30 %20 درصد فراوانی

 0 %10 %50 %80 %100 درصد فراوانی تجمعی

  

 :هستندمؤثر  مدنی -سیاسی نهادهای توسعه در زیر عوامل متخصصان ازنظر

 ؛در جامعه موجود فرهنگی و سنتی موانع با مقابله منظوربه آموزش امر بهتوجه  (1

 ؛اینترنت( ،المللیبین و فرامرزی هایرسانه وجود ،هارسانه افزایش) جامعه در عمومی فضـای شـدنشـکوفا  (2

 ؛ایران جامعه در تحصیالت و سواد سطح رفتنباال  (3

 ؛هاآن حذف نه دیگر نهادهای با رقابت برای نهادهاتالش  (۴

 ؛دارد مستقیمی تأثیر هاآن عملکردی استقالل در دولتی بخش به مدنی نهادهای و احزاب وابستگیعدم  (5

 ؛باشدمی سیاسی توسعه اصلی ارکان از و کشور مدنی -سیاسی نهادهای مثبت وجوه از نهادمندی و اقتدار ی،آزاد  (6

 ؛کشورها سایر در مدنی جامعه و حداقلی دولت استراتژی گیریشکل (7

 ؛ایران در جوان جمعیت گسترش و رشد ایران در جمعیتی هاییوندگرگ (8

 ؛جدید اجتماعی هایجنبش گیریشکل (9

 به عمل را غیردولتی هایتشکل و احزاب گیریشکل خصوص در الزم مساعدت و همکاری متولی هایدستگاه (10

 ؛آورندمی

 را الزم تعامل و همکاری ولتیغیرد هایتشکل و احزاب از واصله هایگزارش خصوص در نظارتی هایدستگاه (11

 .دارند

 
 توسعه موجب چگونه مدنی -سیاسی نهادهای توسعه سؤال به دهندگانپاسخ فراوانی درصد و فراوانی میزان .2 شماره جدول

 ؟شودمی کشور سیاسی

 کامالً آمار توصیفی سؤاالت

 موافقم

 کامالً مخالفم حدوداً موافقم

 مخالفم

 10 10 10 ۴0 30 فراوانیو نهادهای تکثر و رقابت احزاب  تأثیر
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 %10 %10 %10 %۴0 %30 درصد فراوانی سیاسی مدنی بر توسعه سیاسی کشور

 %10 %20 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 -سیاسی نهادهای نهادمندی و اقتدار نقش آزادی،
 سیاسی توسعه در کشور مدنی

 0 0 10 50 ۴0 فراوانی

 0 0 %10 %50 %۴0 درصد فراوانی

 0 0 %10 %60 %100 درصد فراوانی

تأثیر فعالیت مطبوعات بر توسعه سیاسی 

 کشور

 0 0 10 ۴0 50 فراوانی

 0 0 %10 %۴0 %50 درصد فراوانی

 0 0 %10 %50 %100 درصد فراوانی تجمعی

 نقش مشارکت مردم در انتخابات
 10 10 10 30 ۴0 فراوانی

 %10 %10 %10 %30 %۴0 درصد فراوانی

 %10 %20 %30 %60 %100 درصد فراوانی تجمعی

 المللی شدن حقوق شهروندیبیننقش 
 0 0 10 50 ۴0 فراوانی

 0 0 %10 %50 %۴0 درصد فراوانی

 0 0 %10 %60 %100 درصد فراوانی تجمعی

 پیوستن به ساختار جهانی تأثیر
 0 10 10 ۴0 ۴0 فراوانی

 0 %10 %10 %۴0 %۴0 درصد فراوانی

 0 %10 %20 %60 %100 صد فراوانی تجمعیدر

ها و نهادهای مدنی در سطح نقش سازمان

 جهان

 0 10 20 30 ۴0 فراوانی

 0 %10 %20 %30 %۴0 درصد فراوانی

 0 %10 %30 %60 %۴0 درصد فراوانی تجمعی

عمومی و شبکه  یهاگسترش رسانهتأثیر 

 وسیع ارتباطات

 0 0 10 ۴0 50 فراوانی

 0 0 %10 %۴0 %50 یدرصد فراوان

 0 0 %10 %50 %100 درصد فراوانی تجمعی

 گیری جامعه مدنی جهانیشکلنقش 
 10 10 20 30 30 فراوانی

 %10 %10 %20 %30 %30 درصد فراوانی

 %10 %20 %۴0 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

تحول گفتمان سیاسی و فرهنگی  نقش

 انقالب اسالمی

 0 10 20 30 ۴0 فراوانی

 0 %10 %20 %30 %۴0 درصد فراوانی

 0 %10 %30 %60 %100 درصد فراوانی تجمعی

 هادولت میان قدرت روابط شدن تأثیر مدنی
 0 0 20 50 30 فراوانی

 0 0 %20 %50 %30 درصد فراوانی

 0 0 %20 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 

 مثبت فعالیت همچنین و ارتباطات وسیع شبکه و میعمو یهارسانه گسترش و رشد ارشناسانک و متخصصان ازنظر

 از استفاده سیاسی توسعه به دستیابی برای .هستند تأثیرگذار عوامل سایر از بیشتر کشور سیاسی توسعه بر مطبوعات

 و هویت شدن سیاسی با مستقیماً هارسانه و وپرورشآموزش سوادآموزی، گسترش .است الزم شرط جمعیارتباط وسایل

 بوده جمعیارتباط وسایل گسترش مردم، شدن سیاسی مهم عوامل از یکاست ی داشته ارتباط ناسیونالیستی رکفت رشد

 موقعبهاس درست و کانع در هارسانهکارکرد  .کرد یاد اجتماعی حیات شریان نام با توانمیرا  گروهی هایرسانهاز . است

 حل به توجه طریق از نوعیبهو  اثر گذاشته دموکراتیک جوامع در مردم سیاسی مشارکت بر مستقیماً اطالعات و اخبار

 هارسانه مسئله از غیر .نمایندمی آفرینینقش حاکمه هیئت سیاسی مشروعیت کاهش یا افزایش رد مطروحه التکمش

 ضرورت: از اندعبارت موارد ینا .دارند توجه شورک سیاسی توسعه بر موثر عوامل جهت در دیگری موارد به ارشناسانک

تحول گفتمان سیاسی و  نقش جهان؛ سطح در مدنی و نهادهای هاسازمان مهم نقش یفایا جهانی؛ ساختار به پیوستن

 احزاب رقابت و تکثر ها؛دولت میان قدرت روابط شدن یمدن انتخابات؛ در مردم مشارکت میزان ؛اسالمی انقالبفرهنگی 

 .انیجه مدنی جامعه گیریشکل مدنی؛ سیاسی نهادهای و
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 مدنی در ایران-موانع توسعه نهادهای سیاسی سؤال به دهندگانپاسخ فراوانی درصد و فراوانی میزان .3جدول شماره 

 کامالً مخالفم مخالفم حدوداً موافقم کامالً موافقم آمار توصیفی سؤاالت

مدنی و نبود  –هزینه باالی اداره نهادهای سیاسی 
دوام بودن این دانش سیاسی در کشور از عوامل کم

 باشد.یمنهادها 

 0 10 20 ۴0 30 فراوانی

 0 %10 %20 %۴0 %30 درصد فراوانی

 0 %10 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

دخالت مستقیم و غیرمستقیم در فعالیت نهادهای 
 غیردولتی

 0 0 10 50 ۴0 فراوانی

 0 %10 %20 %۴0 %30 درصد فراوانی

 0 %10 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 وابسته و نهادها اقتصادی نیاز از سوءاستفاده
 اقتصادی ازنظر خود به هاآن ساختن

 0 0 20 ۴0 ۴0 فراوانی

 0 0 %20 %۴0 %۴0 درصد فراوانی

 0 0 %20 %60 %100 درصد فراوانی تجمعی

استفاده ابزاری از نهادها برای توجیه سیاسی و 
 ایدئولوژیک اقدامات خود

 0 0 20 ۴0 ۴0 نیفراوا

 0 0 %20 %۴0 %۴0 درصد فراوانی

 0 0 %20 %60 %100 درصد فراوانی تجمعی

 تبدیل نهادهای غیردولتی به پیمانکاران دولتی

 0 0 30 ۴0 30 فراوانی

 0 0 %30 %۴0 %30 درصد فراوانی

 0 0 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

ص عدم اجماع رهبران نهادهای مدنی در خصو
 مفاهیم بنیادین و محوری

 0 0 30 50 20 فراوانی

 0 0 %30 %50 %20 درصد فراوانی

 0 0 %30 %80 %100 درصد فراوانی تجمعی

 سیال بودن موضع سیاسی ایرانیان

 0 10 ۴0 30 20 فراوانی

 0 %10 %۴0 %30 %20 درصد فراوانی

 0 %10 %50 %80 %100 درصد فراوانی تجمعی

ارزشی و احساسی بر وجه عقالنی غالب بودن وجه 
 فرهنگ سیاسی موجود در ایران

 0 10 20 ۴0 30 فراوانی

 0 %10 %20 %۴0 %30 درصد فراوانی

 0 %10 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

های سنتی نظیر تر افراد و گروهنقش پررنگ
 رهبران مذهبی و محلی

 0 10 20 ۴0 30 فراوانی

 0 %10 %20 %۴0 %30 درصد فراوانی

 0 %10 %30 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 حضور فرهنگ سیاسی غیر مدنی

 0 10 30 ۴0 20 فراوانی

 0 %10 %30 %۴0 %20 درصد فراوانی

 0 %10 %۴0 %80 %100 درصد فراوانی تجمعی

 های خارجیوابستگی برخی از نهادها به قدرت

 10 30 30 20 10 فراوانی

 %10 %30 %30 %20 %10 درصد فراوانی

 %10 %۴0 %70 %90 %100 درصد فراوانی تجمعی

 داشتن فضای سیاسیبسته نگه

 10 10 20 30 30 فراوانی

 %10 %10 %20 %30 %30 درصد فراوانی

 %10 %20 %۴0 %70 %100 درصد فراوانی تجمعی

 

 و ارشناسانک ازنظر شوندمی رشوک در مدنی -سیاسی نهادهای توسعه مانع هک هستند هم عواملی میان این در

 :از اندعبارت به ترتیب عوامل این متخصصان
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 غیردولتی؛ ینهادها فعالیت در غیرمستقیم و مستقیم دخالت (1

 ؛یاقتصاد ازنظر خود به هاآن ساختن وابسته و نهادها یاقتصاد نیاز از سوءاستفاده (2

 خود؛ داماتاق ایدئولوژیک و سیاسی توجیه یبرا نهادها از یابزار استفاده (3

 دولتی؛ پیمانکاران به غیردولتی ینهادها تبدیل (۴

 نهادها این بودن دوامکم عوامل از کشور در سیاسی دانش نبود و مدنی – سیاسی نهادهای اداره باالی هزینه (5

 .باشدمی

 ؛ایران در موجود سیاسی فرهنگ عقالنی وجه بر احساسی و ارزشی وجه بودن غالب (6

 ؛محلی و مذهبی رهبران نظیر سنتی هایهگرو و افراد ترپررنگ نقش (7

 ؛سیاسی یفضا داشتننگه بسته (8

 ؛مدنی غیر سیاسی فرهنگ حضور (9

 ؛ایرانیان سیاسی موضع بودن سیال (10

 ؛یمحور و بنیادین مفاهیم خصوص در مدنی ینهادها رهبران اجماع عدم (11

 .خارجی هایقدرت به نهادها از برخی وابستگی (12

 

 گیرییجهنت

 هایواژه در گذاردن سر پشت. است اجتماعی عمل از دور شاید و نظری عرصه در ادلهپرمج مفهومی سیاسی توسعه

 دوران گذار یک از پرمخاطره گاهی و عبور مستلزم کشوری، هر در سیاسی یافتهتوسعه جامعه برپایی و سیاسی توسعه

 یعنی سیاسی؛ توسعه به تیابیدس .شودمی ترافزون عقب به بازگشت احتمال شود، طوالنی ازحدبیش اگر که است سیاسی

 احزاب همگانی، رأی مبتنی بر حق هاینظام به را خود جای سیاسی اقتدارگرای ساده هاینظام آن جریان در که فرایندی

 از حاکمان اراده پذیرش و سویک از شهروندان عمومی حرکت و آگاهی نیازمند دهند،می مدنی بوروکراسی و سیاسی،

 وجود ـانیاین م در ـهک ننـدکیم نقش یفایا یگوناگون عوامل یاسیس توسعه تحقق نـدیفرا در. است دیگر سوی

 هک نهادها این. برشمرد سیاسی توسعه شرط الزم عنوانبه توانمیرسانند را می یاری سیاسی توسعه امر به هک نهادهایی

 و سیاسی مشارکت ،نهادمردم هایانسازم و سیاسی هایانجمن احزاب، شامل هستند معروف مدنی- سیاسی نهادهای به

 پذیرش اجتماعی، و فردی تضادهای و اختالفات وفصلحل توانایی و ظرفیت که سیاسی نظام. شوندمی مطبوعات

 از. است رسیده سیاسی توسعه به ،داشته را جامعه یک در بنیادین تغییرات و آزادی شهروندان، سیاسی هایمشارکت

 یافتهتوسعه جامعه یک به رسیدن برای .دانست مترادف دموکراسی وفاییکش و رشد با را سیاسی توسعه توانمی طرفی

 در سیاسی توسعه سیر به کلی نگاهی .باشد داشته وجود گراتوسعه مدنی جامعه هم و گراتوسعه دولت هم باید سیاسی

 در را رشدی به رو روند گذشته هده ۴ طول کشور در که است مطلب این بیانگر روشنیبه انقالب ازپس  خصوصاً ایران

 زمینه در را خود خاص هایسیاست انقالب ازپس  آمده کار روی هایدولت همه و رده استکن تجربه سیاسی توسعه

 را واحدی و کارآمد الگوی و ثابت روندیک کشور در سیاسی توسعه که است معنی بدان این .اندگرفته پی سیاسی توسعه

 واژه این بسط و زمان، قبض هر در منتخب هایدولت هاگرایش اساس بر و است نداده هادام هاسال این طی در

 .ایجاد گردیده است پائین و باال روندیک وجود داشته باشد مداوم و خطی سیر یک هکآن از بیشتر و است گرفتهشکل

 هایپرسشنامهاز بین ت، پس از استخراج نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصتحقیق  هاییافتهو مباحث  گیرینتیجه

 :ذیل استخراج گردید صورتبهنتایج ژی و ، استراتهاداده وتحلیلتجزیهپس از  تیدرنهاه است و صورت گرفت مورداستفاده

 :تعیین نوع استراتژی
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 ،هاداده وتحلیلتجزیهپس از  تیدرنها، نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت تعیین و مورداستفاده هایپرسشنامهاز بین 

 ذیل استخراج گردید: صورتبهاستراتژی و نتایج 
 

 

 

 تدوین استراتژی هایشاخص .4جدول شماره 

 عوامل فرصت زیر عوامل قوت زیر

S1 های واصله از احزاب های نظارتی در خصوص گزارشدستگاه
 های غیردولتی همکاری و تعامل الزم را دارند.و تشکل

O1  ی به و پاسخگوی ملتتغییر در رابطه دولت ـ
 شهروندان

S2 عدم وابستگی احزاب و نهادهای مدنی به بخش دولتی O2 گیری استراتژی دولت حداقلی و جامعه مدنی شکل
 در سایر کشورها

S3 مدنی -نهادهای سیاسی آزادی، اقتدار و نهادمندی O3 ها و ساالری در انتخاببرقراری نظام شایسته
 ها؛انتصاب

S4 خصوص توسعه نهادهای سیاسی  فعالیت مثبت مطبوعات در
 مدنی –

O4 بهبود فرهنگ عمومی و تقویت نظارت مردمی 

S5 میزان باالی مشارکت مردم در انتخابات O5 های اجتماعی جدیدگیری جنبششکل 

S6 باال رفتن سطح سواد و تحصیالت در جامعه ایران O6  شـکوفا شـدن فضـای عمومی در جامعه )افزایش
المللی، ی فرامرزی و بینهاسانهرها، وجود رسانه

 اینترنت(

S7 منظور مقابله با موانع سنتی و فرهنگی توجه به امر آموزش به
 .موجود در جامعه

O7 المللی شدن حقوق شهروندی بر توسعه سیاسی بین
 .باشدیمکشور تأثیرگذار 

S8 هاتالش نهادها برای رقابت با نهادهای دیگر نه حذف آن. O8 ستن به ساختار جهانی بر توسعه سیاسی ضرورت پیو
 .باشدیمکشور تأثیرگذار 

S9 های جمعیتی در ایران رشد و گسترش جمعیت جوان دگرگونی
 در ایران

O9 گیری جامعه مدنی جهانی بر توسعه سیاسی شکل
 .باشدیمکشور تأثیرگذار 

S10  ی عمومی و شبکه وسیع ارتباطات بر هارسانهرشد و گسترش
 .باشدیماسی کشور تأثیرگذار توسعه سی

O10  بر توسعه  هادولتمدنی شدن روابط قدرت میان
 .باشدیمسیاسی کشور تأثیرگذار 

 

های موجود باشد، باوجود تمامی مشکالت و کاستیمشخص می 1الی  3شده در جداول های توزیعاز تحلیل پرسشنامه

ه توسعه نهادهای سیاسی بر توسعه سیاسی کشور تأثیر مستقیم توان نتیجه گرفت کدر مسیر توسعه نهادهای سیاسی، می

های تواند منجر به فرصتقدری حائز اهمیت است که میدیگر عملکرد و تأثیرگذاری نهادهای سیاسی بهعبارتدارد به

 ای برای توسعه سیاسی کشور شود.ارزنده

 تعیین راهبرد

برابر است با  " Wو ضعف  Sنقاط قوت  "عوامل داخلی  ، امتیازیوتحلیل ماتریس عوامل داخلی و خارجپس از تجزیه  

 .تعیین گردید 6/2برابر با  " Tو تهدید  Oنقاط فرصت  "عوامل خارجی  امتیازو  8/2

 
 راهبردی هایشاخص .5جدول شماره 

1 S1 O1 O2 O4 

غییر ها، باعث تقویت نظارت مردمی و ت NGOواصله از احزاب و  یهاگزارشاهمیت دادن به 
پاسخگویی به شهروندان منجر خواهد  درنهایتدولت حداقلی و  یریگشکلملت،  –رابطه دولت 

 شد.

2 10S2 S3 O5 O9 O 

 یریگشکلمنجر به  تواندیمعدم وابستگی، اقتدار، نهادمندی و آزادی نهادهای سیاسی 
وابط قدرت مدنی شدن ر درنهایتجامعه مدنی جهانی و  یریگشکلاجتماعی جدید،  هایجنبش
 خواهد شد. یهادولتمیان 
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با توجه به نوع استراتژی  درنتیجه. باشدمی SOیا  تهاجمیکه نوع استراتژی  گرددمیمشخص  زیر با استفاده از شکل

 صورت پذیرد. هاقوتتقویت ها برای در فرصت نهفته شده هایمزیتحداکثر استفاده از  عمل شود تا ایگونهبهباید 

 

 
  وتحلیل عوامل داخلی و خارجیتجزیه ماتریس .1شماره  شکل

 

قرار  وتحلیلتجزیهو  موردتوجه " O " های آتیو فرصت " S " عوامل قوت موجود SWOTمدل  چارچوبدر 

 راهبرد اصلی و نهایی تعیین گردید. عنوانبه " SO "استراتژی تهاجمی این اساس،  برگرفت و 

عمومی و شبکه وسیع  یهارشد و گسترش رسانهزان فعالیت مطبوعات و باالترین امتیاز به می " S "در بین عوامل قوت 

 مخاطبین قرار گرفت. موردتوجهدر جامعه  موجود فرهنگی و سنتی موانع با مقابله منظوربه آموزش امر بهتوجه ، ارتباطات

 فرامرزی هایرسانه دوجو ،هارسانه افزایش) جامعه در عمومی فضـای شـدنشـکوفا نیز  " O " قرصت و در بین عوامل 

 سایر در مدنی جامعه و حداقلی دولت استراتژی گیریشکلجدید،  اجتماعی هایجنبش گیریشکلاینترنت(،  المللی،بین و

 قرار گرفت. موردتوجهجهانی  ساختار به پیوستن کشورها و ضرورت

 :باشندیمسه مورد ذیل دارای باالترین اهمیت  شدهاستخراجاز بین راهبردهای  درنهایت

 شدن المللیبینایران منجر به  جامعه در تحصیالت و سواد سطح رفتن انتخابات و باال در مردم مشارکت باالی میزان (1

 خواهد گردید. یشهروند حقوق

 ایران در جمعیتی هایدگرگونیدر جامعه و  موجود فرهنگی و سنتی موانع با مقابله منظوربه آموزش امر به توجه (2

را فراهم  هاانتصاب و هاانتخاب در ساالریشایسته نظام یموجبات برقرار جوان جمعیت ترشگس و بخصوص رشد

 .نمایدمی

 تواندیم هاآن حذف نه دیگر ینهادها با رقابت یبرا نهادها و تالش مدنی سیاسی نهادهای و احزاب رقابت و تکثر (3

3 S4 S10 O6 

 گسترش و رشد مدنی و – سیاسی نهادهای توسعه خصوص در مطبوعات مثبت فعالیت
 در عمومی یفضـا شـدن منجر به شـکوفا تواندیم ارتباطات وسیع شبکه و عمومی یهارسانه
 شود. (اینترنت ،المللیبین و یفرامرز یهارسانه وجود ،هارسانه افزایش) جامعه

۴ S5 S6 O7 
ایران  جامعه در تحصیالت و سواد سطح رفتن انتخابات و باال در مردم مشارکت باالی میزان

 شود. یشهروند حقوق شدن المللیبینمنجر به  تواندیم

5 S7 S9 O3 

 یهادگرگونیدر جامعه و  موجود فرهنگی و سنتی موانع با مقابله منظوربه آموزش امر به توجه
 نظام یمنجر به برقرار تواندیمایران  در جوان جمعیت گسترش و رشد ایران در جمعیتی
 گردد. هاانتصاب و هاانتخاب در ساالریشایسته

6 S8 S11 O8 
 نه دیگر ینهادها با رقابت یبرا نهادها و تالش مدنی سیاسی نهادهای و احزاب رقابت و تکثر

 ساختار جهانی گردد.منجر به پیوستن  تواندیم هاآن حذف
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 منجر به پیوستن ساختار جهانی گردد.

 :پیشنهادهاـ 

 :گرددمی ارائه کشور در سیاسی توسعه روند بهبود منظوربه راهکارهایی پژوهش هاییافته تحلیلوتجزیه از پس

 بخش به مدنی نهادهای و احزاب وابستگی عدم و مدنی -سیاسی نهادهای نهادمندی و اقتدار آزادی، به توجه با 

 .کرد جلوگیری خارجی هایقدرت به نهادها از برخی وابستگی یا سیاسی فضای داشتننگه بسته از توانمی ،یدولت

 و سنتی موانع با مقابله منظوربه آموزش امر به توجه و ایران جامعه در تحصیالت و سواد سطح درنظرگرفتن با 

 احساسی و ارزشی وجه تأثیرگذاری شدن غالب و مذهبی محلی، رهبران تأثیرگذاری از توانمی جامعه در موجود فرهنگی

 .کرد جلوگیری یسیاس فرهنگ عقالنیت بر

 وسیع شبکه و عمومی یهارسانه گسترش و مدنی – سیاسی نهادهای توسعه خصوص در مطبوعات مثبت فعالیت 

 .نمایدمی جلوگیری جامعه سیاسی موضع بودن سیال از ،کشور سیاسی توسعه بر ارتباطات

 سیاسی نهادهای و احزاب رقابت و تکثر جوان، جمعیت گسترش و رشد خصوصبه ایران در جمعیتی هایدگرگونی 

 دهد. خاتمه مدنی غیر سیاسی فرهنگ حضور به دتوانمی انتخابات در مردم مشارکت باالی میزان و مدنی

 هایگروه و افراد تأثیرگذاری از احزاب، بین رقابتی فضای ایجاد و مدنی سیاسی نهادهای و احزاب رقابت و تکثر 

 .نمایدیم جلوگیری محلی و مذهبی رهبران نظیر سنتی

 

 تقدیر و تشکر
 .نداشته استبنا به اظهار نویسنده مسئول، این مقاله حامی مالی 

 

 منابع

 .سیامک کتابتهران:  ،اوّل چاپ .مشروطیت سیاسی احزاب تحوّل و پیدایش (.1381. )منصوره ،(مافینظام) اتحادیه (1

فرهنگ  :تهران اول، چاپ .سیاسی قابتر در قرمز خطوط بر درآمدی(. 1381) .محمدرضا تاجیک، و اصغر ی،افتخار (2

  .استراتژیک هایبررسی مرکز جمهوری، ریاست -گفتمان

 .سروش: تهران ،1 چاپ نوبت .غرب در سیاسی احزاب پایایی و بیداری(. 1379. )اله حجت یوبی،ا (3

 .نشرقومس: تهران زاده،یبنق احمد ترجمه .یاسیتوسعه س (.1387. )برتران یع،بد (۴

 .نگاه معاصر موسسه: تهران. : دوره جمهوری اسالمی ایرانیرانا یشناسبر جامعه اییباچهد (.1381) ینحس یریه،بش (5

 .سیاوش نشر . مشهد:ایران در سیاسی احزاب ناپایداری علل بررسی .(1377) حسین نیا، یزتبر (6

 و ریزیبرنامه نامهفصل .غربی اروپای تجربه به نگاهی سیاسی توسعه کالسیک الگوی (.139۴. )ابوالفضل ی،دالور (7

 .370-381 ،22 ،اجتماعی توسعه

 نامهفصل .مطالعه موردی انتخابات :یرانایاسی س توسعه در آننقش  ویاسی س احزاب (.1393. )صادق یباکالم،ز (8

 28-7 ،29 ،یاسیعلوم سی تخصص

  .نی نشر: تهران. سیاست علم بنیادهای(. 1373. )عبدالرحمن ،عالم (9

 .سمت نشر :تهران. ایمقایسه هاییاستس (.1388. )ید عبدالعلیس ،قوام (10

 . امیرکبیر انتشارات: تهران چهارم، چاپ .ایرانیان بیداری تاریخ (.1371. )ناظم االسالم ی،کرمان (11

 دانشگاه اجتماعی علومفصلنامه  .جامعه سیاسی توسعه در جمعی هایرسانه نقش یبررس (.1395) مهرداد ی،متان (12

 228-209 (،۴) 10 ،شوشتر واحد اسالمی آزاد



 1261                                         ...                                                  مدنی  –کارکرد نهادهای سیاسی حمدی و همکاران / آقام

 
 

 در نوین پژوهشی رویکردهایفصلنامه  .سیاسی توسعه هاینظریه تطبیقیمرور  (.1396ید. )فر پور،قلیمقدم  (13

 .139-126 ،3 حسابداری، و مدیریت

 فصلنامه .ایران اسالمی جمهوری توسعه هایبرنامه در سیاسی توسعه جایگاه یبررس (.1398. )قاسم یسایی،م (1۴

 .18۴-155 (،82) 7 یاست،سی دراهبری هاپژوهش

 علوم پژوه فصلنامه .سایبرنتیک فضای در عمومی حوزه سیاسی؛ توسعه و ینترنتا (.1385) .قلی محمد یناوند،م (15
 1۴6-119 ،2 سیاسی،

 .دادگسترانتشارات : تهران .جوامع در آن عملکرد و سیاسی. حزب (1378) . احمد.زاده یبنق (16

 ،1۴ یاس، راهبردفصلنامه  .یاسیسدرروندتوسعهومردمحکومتاعتمادمتقابلنقش (.1387. )یمحمدمهد یان،نصوح (17

165-180. 

 گستردهنشر  :تهران اول، چاپ .حزبی هاینظام و سیاسی احزاب (.1381. )حسینعلی ی،نوذر (18

 .نشرعلم تهران: دگرگونی، دستخوش جوامع در سیاسی سامان (.1370) . ساموئل.ینگتونهانت (19
20) Alam, A. (1994). Foundations of Political Science. Tehran: Ney Publishing. [in Persian].  

21) Ayoubi, H. (2000). Awakening and reliability of political parties in the West. 1st edition, 

Tehran: Soroush. [in Persian]. 
22) Badie, B. (2008). political developement. Translation:   Ahmad Naghibzadeh nashr, 

Tehran: ghomes.  [in Persian]. 

23) Bashireh, h. (2002). Introduction to Sociology of Iran: The Period of the Islamic Republic 

of Iran, Tehran: Negah Moaser. [in Persian]. 
24) Delavari, A. (2009). The Classical Model Of Political Development The View Of The 

Western European Experience. Journal Of Social Planning And Development, 22, 1-38. [in 

Persian]. 
25) Eftekhari, A., & Tajik, M. R. (2002). An Introduction to Red Lines in Political 

Competition. First Edition, Publishers, Tehran: Farhang-e Goftman-Presidential, Center for 

Strategic Studies. [in Persian]. 
26) Etehadieh, M. (2002). Emergence and Transformation of Constitutional Political Parties", 

First Edition, Tehran: Siamak Book. [in Persian]. 

27) Farazmand, A. (2015). Governance in the Age of Globalization: Challenges39. and 

Opportunities for South and Southeast Asia, School of Public Administration, Florida 

Atlantic University, Boca Rato,USA.  
28) Ghavam. A. (2009). Comparative policies. Tehran: Nashr Samt. [in Persian]. 

29) Huntington, S. (1991). Political order in societies is undergoing change. Tehran: nashr elm. 

[in Persian]. 
30) Kermani, N. (1992). History of the Iranian Awakening. fourth edition, Tehran:Amirkabir 

Publications. [in Persian]. 
31) Matani, M. (2016). Investigating the role of mass media in the political development of 

society. Social Sciences Quarterly of Islamic Azad University, Shushtar Branch.10 (4), 

209-228. [in Persian]. 
32) Minavand, M. G. (2006). Internet and political development; Public domain in cybernetics. 

Journal of Political Science, 2, 119-146. [in Persian]. 
33) Misaii, Gh. (2019). A Study of the Position of Political Development in the Development 

Plans of the Islamic Republic of Iran. Journal of Strategic-Political Research, 7(82), 155-

184. [in Persian]. 

34) Moghadam, F. (2017). A Comparative Review of Political Development Theories.  Journal 

of New Research Approaches in Management and Accounting, 3, 126-139. [in Persian]. 
35) Naghibzadeh. A. (1999). Political party and its function in societies. Tehran: nashr 



 1401، زمستان 4، شمارۀ  54های جغرافیای انسانی، دورۀ پژوهش                                                                                1262

dadgostar. [in Persian]. 

36) Nasohian, M. (2008). The role of mutual trust between the government and the people in 

the political development process, 14,165-180. [in Persian]. 
37) Nozari, H. A. (2002). Political Parties and Party Systems. First Edition, Tehran:  Extensive 

Publication. [in Persian]. 
38) Tabriznia, H. (1998). Study of the causes of instability of political parties in Iran. Mashhad: 

Siavash Publishing. [in Persian]. 
39) Zibakalam, s. (2014). Political Parties and their Role in Political Development in Iran: A 

Case Study of Elections. Journal of Political Science, 29, 7-28. [in Persian]. 


